
Założony w latach 60. park no-
szący imię Zbigniewa Herberta,
wcześniej znany jako „Bielany
III”, do tej pory nie miał szczę-
ścia. Znajdujący się tam mostek
rozpadł się ze starości, podobnie

jak altany. Ławki dewastowano.
Skate park jest w opłakanym sta-
nie. To jeden z parków-sierot
po PRL-u, na które zabrakło po-

mysłu i pieniędzy. Dziś najwięk-
szą popularnością cieszy się gór-
ka, na której wyznaczono tory
zjazdowe dla dzieci, oraz oczywi-
ście plac zabaw. Nie sposób nie
odnieść wrażenia, że tak ładne
miejsce zasługuje na większe za-
interesowanie mieszkańców
i urzędników.

– Chcemy zorganizować kon-
sultacje społeczne w sprawie par-
ku Herberta – mówi wicebur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk.
– Zamierzamy otworzyć ponow-

nie skatepark, odbudować mo-
stek i zbudować mały amfiteatr,
w którym mogłyby odbywać się
imprezy. Na pewno przeniesiemy
też wybieg dla psów, który zbudo-
wano za blisko bloków.

Niezależnie od planów samorzą-
du swoje pomysły zgłaszają miesz-
kańcy. „Niebieski Skatepark” to
projekt Macieja Adamczyka, pole-
gający na remoncie istniejących
urządzeń dla deskorolkowców.

– Skatepark traktowany jest
przez wielu jak drugi dom, często

był czyszczony przez uczęszczają-
cych tam skaterów i rowerzystów
– pisze projektodawca. – Niestety
jego stan pogarsza się z roku
na rok. Przeszkody osiadają
i niszczeją. Powierzchnia ma co-
raz więcej defektów, utrudniają-
cych bezpieczne korzystanie.

Jeśli projekt zostanie pozytywnie
zweryfikowany i zyska uznanie
mieszkańców, skatepark zostanie
wyremontowany za 120 tys. zł z bu-
dżetu partycypacyjnego. Jeśli nie
– remont nastąpi w ramach moder-

nizacji całego parku. Pieniądze
na ten cel zostały już przyznane
przez bielańskich radnych, pocho-
dzą z oszczędności oraz dodatko-
wych środków przekazanych przez
Radę Warszawy. Remont parku
będzie kosztować 2,5 mln zł. Wypo-
sażony w nowe ławki i nasadzenia
park z amfiteatrem ma szansę stać
się miejscem rozrywki i odpoczyn-
ku popularnym wśród mieszkań-
ców Bielan. Nową odsłonę parku
Herberta zobaczymy za dwa lata.

(dg)
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Wielki powrót parku Herberta
� Zaniedbany park między ulicami Duracza i Perzyńskiego przejdzie metamorfozę. Ma stać się bielańskim parkiem rozrywki i kultury.

Remont
parku będzie
kosztować 2,5 mln zł.
Wyposażony w nowe
ławki i nasadzenia park
z amfiteatrem ma szansę
stać się miejscem
rozrywki i odpoczynku
popularnym wśród
mieszkańców Bielan.
Nową odsłonę parku
Herberta zobaczymy
za dwa lata.



Autobusy elektryczne pojawiły
się na warszawskich ulicach
w ubiegłym roku, gdy dziesięć 12-
metrowych Solarisów Urbino za-
częło kursować Traktem Królew-
skim. Miejskie Zakłady Autobu-
sowe poinformowały właśnie
o wypożyczeniu dwóch pojazdów
marki BYD – autobusy chińskiej
produkcji były już w Warszawie
na testach.

– Będą obsługiwały linie 166
i 121 – zapowiada MZA. – Dzięki
wypożyczeniu uda się zwiększyć
liczbę pojazdów elektrycznych
na ulicach. Na przełomie roku
dwa wypożyczone używane elek-
trobusy powinno zastąpić dziesięć
fabrycznie nowych.

W przyszłym roku ulicami War-
szawy ma kursować już 30 elek-
trobusów. Są kupowane głównie
z myślą o zabytkowej, reprezenta-
cyjnej części miasta, ale dwa po-

jazdy mają obsługiwać linię auto-
busową, łączącą kampus uniwer-
sytecki w Lesie Bielańskim ze sta-
cją metra. Zarząd Transportu
Miejskiego pracuje obecnie

nad jej trasą. Radni nie zgodzili
się na pierwszą propozycję, zakła-
dającą kursowanie autobusów
przez ulicę Lindego.

(dg)

Elektrobus pojedzie
ulicami Bielan
� Warszawa ma dwa nowe autobusy z napędem elektrycznym. Jeden z nich będzie
można spotkać na bielańskich ulicach.

Jeżeli podobne instalacje znaj-
dują się na Twojej działce, a nie
przypominasz sobie, abyś podpi-
sywał w przeszłości jakąś umowę
z przedsiębiorcą przesyłowym, to
powinieneś poważnie zaintereso-
wać się sprawą. Prawo stoi w tym
przypadku całkowicie po Twojej
stronie, masz więc dużą szansę
na uzyskanie całkiem sporej sumy
pieniędzy. Pierwszym krokiem
powinien być kontakt z prawni-
kiem, który przeanalizuje Twoją
sytuację. W ramach współpracy
z „Echem”, kancelaria adwokac-
ko-radcowska Lex Nawigator
może bez opłat wykonać dla Cie-
bie wstępną analizę prawną.

Jeśli Twoje przypuszczenia się
potwierdzą, możesz i powinieneś

zacząć działać. Każda firma
– nieważne czy prywatna czy
państwowa – ma obowiązek pła-
cić Ci za to, że jej instalacje znaj-
dują się na Twojej działce. Jeśli
tego nie robiła, prawnik w Two-
im imieniu będzie mógł
przed Sądem domagać się od-
szkodowania nawet za 10 lat
wstecz. Poza tym, jako właściciel
nieruchomości, możesz żądać ta-
kże uregulowania tej kwestii
na przyszłość. Fachowo nazywa
się to ustanowieniem służebności
przesyłu – oczywiście także nie
za darmo. To od Twojej decyzji
będzie zależało, czy zdecydujesz
się pobieranie stałej, corocznej
opłaty czy na jednorazowe wyna-
grodzenie za zgodę właścicielską

na lokalizację kabli czy gazocią-
gu na Twoim terenie.

O jakich pieniądzach mówi-
my? To oczywiście zależy, przede
wszystkim od tego gdzie znajduje
się działka i jak duża jej część
jest nielegalnie wykorzystywa-
na przez zakład energetyczny.
Średnie odszkodowania wynoszą
jednak zwykle od kilkunastu
do nawet KILKUSET TYSIĘ-
CY ZŁOTYCH.

Nie warto więc czekać, tylko
jak najszybciej podjąć starania,
w celu uzyskania tego, co zgod-
nie z prawem Ci się należy. Kan-
celaria Lex Nawigator może Ci
skutecznie w tym pomóc.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne
spotkanie: tel. 511 525 050

Przez Twoją działkę biegnie linia energetyczna?
� Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie, gdy nie znamy naszych własnych
praw i w dodatku ktoś na tym bezwzględnie żeruje. Dokładnie z taką sytuacją ma
do czynienia większość właścicieli działek, którzy mimowolnie stali się ofiarami
zakładów energetycznych czy firm telekomunikacyjnych. Dawniej nikt nie zwracał
szczególnej uwagi na przepisy, a z prawem własności nikt się zbytnio nie liczył.
Dlatego też większość linii energetycznych, gazociągów czy też kabli
telefonicznych nie dość, że zostało poprowadzone na cudzych gruntach, to do
dzisiaj funkcjonuje „na dziko”.

Przez Twoją działkę biegnie taka lub mniejsza linia energetyczna?

Masz dużą szansę na wysokie odszkodowanie

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Conrada jest jedną z najniebez-
pieczniejszych ulic Bielan –
w ubiegłym roku doszło tu do kil-

kukrotnego potrącenia pieszych.
Nic dziwnego, że mieszkańcy
okolicy domagali się zmian na tej
ulicy. Jedna z nich właśnie postę-
puje: Zarząd Dróg Miejskich wy-
tycza nowe przejście dla pieszych
na skrzyżowaniu tej ulicy z Bogu-
sławskiego.

Na wschodniej nitce Conrada
powstanie lewoskręt w Bogusław-
skiego oraz azyl rozdzielający jezd-

nie. Jezdnia zachodnia w obrębie
skrzyżowania zostanie zawężona
do jednego pasa ruchu – dziś zwę-
żenie zaczyna się dopiero za skrzy-
żowaniem. Dzięki temu uda się
poszerzyć azyl dla pieszych i skró-
cić samo przejście, co poprawia
bezpieczeństwo pieszych. Dzięki
temu nie będzie konieczności bu-
dowy sygnalizacji świetlnej.

Prace budowlane realizuje
ZRiKD. Powinny się zakończyć
w najbliższych tygodniach.

(wt)

Będzie bezpieczniej na Conrada?
� Na skrzyżowaniu Bogusławskiego i Conrada trwają prace
drogowe. Czy po zmianach będzie tu bezpieczniej?

Prace powinny się zakończyć w najbliższych tygodniach
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Historia statku nie wzięła się
jednak tylko z wyobraźni autora
tekstu. Na przeło-
mie XIX i XX wieku krótkie wy-
cieczki parostatkiem do Młocin
były powszechną formą wypo-
czynku wśród mieszkańców stoli-
cy. Później, w latach 30-
tych XX wieku statki do Młocin
pływały co godzinę, a bilet kosz-
tował tylko 1 zł. Po wojnie wzno-
wiono rejsy, a ostatni statek mię-
dzy Solcem a Młocinami popłynął
w latach 70-tych ubiegłego wieku.

W moim przekonaniu nie war-
to jednak żyć tylko wspomnienia-
mi. Rozmawialiśmy na ten temat
w samorządzie i postanowiliśmy
to zmienić. W ubiegłym roku zo-
stał uruchomiony program inwe-
stycyjny mający przywrócić żeglu-
gę na Bielanach.

Spotkanie na Wiśle
17 lutego doszło do symbolicz-

nego spotkania. Na 525 kilome-
trze Wisły, czyli w miejscu przy-
szłej przystani, spotkali się m.in.
pełnomocnik prezydenta Warsza-
wy ds. zagospodarowania Wisły
Marek Piwowarski, wiceprzewod-
nicząca rady dzielnicy Anna Czar-
necka, przedstawiciele samorządu
Młocin z Mirą Kantor-Pikus
na czele oraz Włodzimierz Piąt-

kowski – zastępca burmistrza Bie-
lan. Byli też przedstawiciele Mie-
nia Skarbu Państwa, „Fundacji Ja
Wisła”, reprezentanci Zarządu
Mienia m.st. Warszawy oraz
szczególny gość – kapitan promu
Mirosław Kaczyński.

Jako osoba biorąca udział w tym
spotkaniu z satysfakcją odnotowa-
łem fakt, że nie skończyło się na pu-
stosłowiu, a zostało ono wykorzy-
stane do przedyskutowania konkre-
tów. Zgodnie z zamierzeniami na-
brzeże ma zostać przystosowane dla
promu jeszcze przed wakacjami.
Brzeg już jest przygotowany. Teraz
trzeba wykończyć pomosty cumow-
nicze i tak zwaną infrastrukturę
portową. Na koniec zostanie nam
dostawienie ławek i koszy oraz po-
sprzątanie.

Pierwszy rejs w maju
Osobiście przewiduję, że pierw-

szy rejs odbędzie się już w maju.
Zależy nam na tym, aby pomiędzy
Młocinami a Bulwarem Wiślanym
przy Zamku Królewskim kurso-
wał statek mogący pomieścić 100–
120 osób. Chciałbym również, aby
prom, który teraz pływa pomię-
dzy Łomiankami i Białołęką, kur-

sował w trójkącie obejmującym
Bielany.

Dzięki przywróceniu żeglugi
Młociny mają szansę stać się wa-
żnym miejscem na sportowo-re-
kreacyjnej mapie stolicy. Planuje-
my organizować tu pikniki ekolo-
giczne, imprezy sportowe w tym
biegi i triathlon oraz spacery
przyrodoznawcze z przewodni-
kiem. W wycieczkach będą
uczestniczyć również ornitolodzy.
Zakładam zatem, że efekty edu-
kacyjne obok rekreacyjnych będą
stanowić typowy program realizo-
wany w lesie Młocińskim.

Liczę, że statek i prom na stałe
wrosną w krajobraz wiślany War-
szawy i już teraz zapraszam
na rejs do Młocin. Słowa piosenki
Jaremy Stępowskiego znów staną
się żywe, a Młociny – mimo iż nie
wymagają reklamy – zyskają ko-
lejny walor. Choć lepszym okre-
śleniem będzie, że „odzyskają” to,
z czego są znane.

Grzegorz Pietruczuk

Statek do Młocin
� – Statek do Młocin, do Młocin statek – śpiewał niezapomniany Jarema Stępowski.
Dzięki niemu Młociny, poza wspaniałą przyrodą i bogatym kompleksem leśnym,
kojarzą się także ze słowami tej legendarnej piosenki.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Adrian G. oraz Krzysztof W.
sposób na wzbogacenie się mieli
prosty: jeden czekał przed skle-
pem jubilerskim w samochodzie,
drugi wchodził do środka i oznaj-
miał, że ma konkretną kwotę
do wydania – po czym padało sa-
kramentalne „Co mi mogą pań-
stwo w tej cenie zaproponować?”.
Gdy sprzedawca krzątał się
przy wyjmowaniu kolejnych łań-
cuszków, mężczyzna czekał, aż
ten się odwróci po kolejne precjo-
zum, po czym zwijał wszystko, co
było na ladzie i uciekał do kom-
pana. W ten sposób udało się im
obrobić co najmniej czterech ju-
bilerów w Warszawie. Na Biela-
nach jednak dopadł ich pech, bo
okradziona sprzedawczyni zapa-
miętała, jakim samochodem ucie-

kają złodzieje i powiadomiła poli-
cję. Kilka przecznic dalej wywia-
dowcy mieli ich już w ręku.

W samochodzie znaleziono 22
łańcuszki i szybko się okazało, że
Bielany nie były jedynym wyczy-
nem dwójki rabusiów. Krzysztof
W. usłyszał zarzut kradzieży
w sklepie przy ulicy Conrada,
a Adrian G. na razie cztery zarzuty
za kradzież mienia. 24-latek w su-
mie naraził właścicieli na straty
sięgające ponad 60 tys. złotych.
Sąd zastosował wobec mężczyzny
areszt na okres 3 miesięcy. Sprawa
ma charakter rozwojowy.

Fulik przypomina, że jedynym
złodziejem, któremu kibicował
i kibicuje, jest Henryk Kwinto.

TW Fulik
na podstawie informacji policji

Napad na jubilera
� Być może byłby to kolejny udany skok tej pary rabusiów
na sklep jubilerski w stolicy, gdyby nie sprzedawczyni i jej
fotograficzna pamięć do marek samochodów…

Autor jest zastępcą burmistrza dzielnicy Bielany,
www.grzegorzpietruczuk.pl

Konsultacje odbędą się 2 kwiet-
nia – w sobotę, od godz. 9.00
do godz. 13.00. Do dyspozycji ro-
dziców będzie psycholog, peda-
gog i fizjoterapeuta, którzy udzie-
lą odpowiedzi na nurtujące pyta-
nia, rozwieją wątpliwości, a może
skierują wraz z dzieckiem na dal-
sze, pogłębione badania.

Czy konsultacje dotyczą jedynie
autyzmu? – Światowa akcja jest
dedykowana właśnie temu zabu-
rzeniu, ale zapraszamy do nas

wszystkich rodziców, których
dzieci nie rozwijają się prawidło-
wo. Również rodziców dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością,
którzy poszukują dla swoich po-
ciech specjalistycznego przed-
szkola, gdzie edukacja łączy się
z kompleksową terapią. Postara-
my się profesjonalnie pomóc
wszystkim zainteresowanym
– mówi założycielka.

Przedszkole „Dobry start” dzia-
ła na Białołęce od 2012 roku. Jest

miejscem, w którym dziecko
z niepełnosprawnością znajdzie
nie tylko uwagę i akceptację, ale
przede wszystkim szansę na roz-
wój swoich umiejętności i znacz-
ną poprawę funkcjonowania.
– Oferujemy kompleksową tera-
pię i edukację dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami. Co warto
podkreślić, nasi podopieczni mo-
gą korzystać z przedszkola bez-
płatnie. Prowadzimy także bez-
płatne zajęcia z Wczesnego

Wspomagania Rozwoju, nie tylko
dla naszych przedszkolaków, ale
dla wszystkich dzieci potrzebują-
cych wsparcia terapeutycznego
– mówi M. Przycka.

Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne „Dobry Start”

ul. Internetowa 33 i ul. Okrągła
48, 03–290 Warszawa.

www.przedszkole-dobrystart.pl,
tel. 532–429–355.

Bezpłatne konsultacje specjalistów
w przedszkolu terapeutycznym „Dobry Start”
� 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W akcję
rozpowszechniania wiedzy na temat tego zaburzenia włączyło się również
przedszkole terapeutyczne „Dobry Start”. – Zapraszamy wszystkich rodziców, których
niepokoi rozwój ich dzieci, niezależnie od miejsca ich zamieszkania – mówi
Małgorzata Przycka, założycielka przedszkola „Dobry Start”.



Bielańskie kino działa od paź-
dziernika 2013 roku. Sieć Kin
za Rogiem skupia małe kina i sale
multimedialne tworzone w ra-
mach istniejącej już infrastruktu-
ry publicznej i prywatnej, takiej
jak np.: szkoły i ośrodki edukacyj-
ne, biblioteki, domy kultury, czy
nawet kawiarnie.

Projekt jest nastawiony na od-
biorców tęskniących za wspólnym
przeżywaniem sztuki filmowej.
Z założenia wyświetla filmy war-
tościowe, artystyczne, niszowe. To
na Bielanach jest malutkie. Wi-
downia liczy zaledwie 40 miejsc.
W repertuarze ma zarówno filmy
fabularne i dokumentalne, a ta-
kże bajki dla dzieci; zarówno naj-
nowsze produkcje polskie i zagra-
niczne, jak i klasyka filmowa.

Nie gra codziennie. Seanse od-
bywają się co tydzień – środy, za-
wsze o godz. 17.00. Wstęp jest
bezpłatny. A repertuar? Choć nie
ma w nim nowości, jest ciekawie.
Na Duracza starają się bowiem

uatrakcyjnić seanse, co najmniej
raz w miesiącu jest spotkanie
z gościem. Najczęściej jest nim
znany krytyk – Łukasz Maciejew-
ski. Co jakiś czas organizowane są
specjalne cykle, i tak w lutym po-
kazywane były filmy Artura Więc-
ka – „Anioł w Krakowie”, „Zako-
chany anioł” i „Wszystkie kobiety
Mateusza”. Może nie nowe, ale
lubiane, a dodatkowa atrakcja
w postaci spotkania z reżyserem
przyciągnęła wielu chętnych.
Zresztą sala i tak jest niewielka,
więc komplety na widowni nie
dziwią. Przychodzą starsi – eme-
ryci, dla których wyjazd do kina
to już prawie wyprawa, ale sporo
można spotkać też młodzieży.
Marzec zapowiada się atrakcyjnie
– znakomity, przenikliwy, choć
ponury portret współczesnej Ro-
sji Andrieja Zwiagincewa „Lewia-
tan”, „Body. Ciało” Małgorzaty
Szumowskiej z genialną rolą Ja-
nusza Gajosa i wyciszone estoń-
skie – „Mandarynki”.

Ostatnia środa miesiąca jest za-
wsze zarezerwowana dla dzieci.
W marcu kino przygotowało dla
nich bajkę o małym żółtym ptaszku
– „Fru”. Dla najmłodszych kino gra
także w piątkowe przedpołudnia.
Dzieci mają możliwość obejrzenia
swoich ulubionych bohaterów

na dużym ekranie. W bezpłatnych –
jak wszystkie inne – pokazach naj-

częściej uczestniczą grupy zorgani-
zowane z przedszkoli oraz szkół
podstawowych. Sala zawsze jest peł-
na. Wobec takiego zainteresowania
w każdą środę i czwartek podobne
poranki organizuje także biblioteka
przy Perzyńskiego. Pierwszy seans
odbył się tam 1 lutego.

Choć więc na Bielanach kina
nie ma i nie wiadomo, kiedy po-
wstanie, z kulturą filmową nie jest
wcale najgorzej.

(wk)

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,

00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Bielańskie Kino za Rogiem.
Niszowe, ale atrakcyjne
� Na Bielanach kina nie ma. Dokładniej: nie ma normalnego kina, z popcornem
i „Gwiezdnymi wojnami”. Działa za to kino inne niż wszystkie – „Kino za rogiem”
w Bibliotece Publicznej przy Duracza.

Projekt
jest nastawiony
na odbiorców
tęskniących za wspólnym
przeżywaniem sztuki
filmowej. Z założenia
wyświetla filmy
wartościowe, artystyczne,
niszowe. To na Bielanach
jest malutkie. Widownia
liczy zaledwie 40 miejsc.



By li hut ni cy są zbul wer so wa ni.
Uwa ża ją po świę co ny hu cie roz -
dział za skraj nie nie wia ry god ny,
kar mią cy się obie go wy mi ste reo -
ty pa mi, krzyw dzą cy dla sa mej hu -
ty jak i jej pra cow ni ków.

Z ksią żki do wia du je my się
choć by, że tech no lo gia wy to pu
sta li w war szaw skiej hu cie „przed -
sta wia ła się ar cha icz nie, gdyż zo -
sta ła sko pio wa na z osią gnięć dzie -
więt na sto wiecz ne go hut nic twa
bry tyj skie go”. Hut ni cy uwa ża ją, że
to opi nia mi ja ją ca się z fak ta mi.
Ich zda niem Hu ta War sza wa wca -
le nie by ła ja koś szcze gól nie za -
póź nio na tech no lo gicz nie. Ra -
dziec kie urzą dze nia ow szem nie
by ły naj no wo cze śniej sze na świe -
cie, ale też nie XIX-wiecz ne.

Kto pra co wał w Hu cie?
Zie liń ski tak cha rak te ry zu je

skład za ło gi: „oprócz nie wiel kiej
pro cen to wo gru py „ra so wych”
hut ni ków ze Ślą ska i Sta lo wej
Wo li oraz rze szy tzw. chło po ro -
bot ni ków, re kru to wa nych w oko -
licz nych wsiach, mo żna tu by ło

spo tkać zre ha bi li to wa nych więź -
niów po li tycz nych i ich wy la nych
z pra cy opraw ców – ube ków, par -
tyj nia ków i woj sko wych, a ta kże
dzia ła czy związ ko wych, zre du ko -
wa nych urzęd ni ków mi ni ste rial -
nych, by łych ma ło let nich więź -
niów nie miec kich obo zów kon -
cen tra cyj nych i (przez pe wien
czas) re so cja li zo wa ne pro sty tut ki.
– Za ło gę hu ty w la tach 50. two -
rzy li lu dzie o ró żnych ży cio ry sach,
ale z pew no ścią nie by li to głów -
nie by li ube cy, anal fa be ci i pro sty -
tut ki – choć pew nie i ta cy się zda -
rza li. Ta kie prze su nie cie ak cen -
tów po ka zu je ka ry ka tu ral ny ob raz
Hu ty, któ ry wie lu pra cow ni ków
uwa ża za nie praw dzi wy i krzyw -
dzą cy – od po wia da rzecz nicz ka
hu ty Ar ce lor Mit tal War sza wa
Ewa Kar piń ska.

Naj wię cej jed nak kon tro wer sji
wzbu dza ją barw ne opi sy sty lu ży -
cia hut ni ków:

„(…) wszy scy pi li na po tę gę, co
koń czy ło się nie tyl ko bur da mi
i znisz cze nia mi, ale czę sto też
ofia ra mi, ta kże śmier tel ny mi”.

We dług Zie liń skie go przede
wszyst kim dla te go na te re nie hu ty
po wstał szpi tal:

„(…) po sta wio no go ze wzglę -
du na licz ne wy pad ki, z któ rych
więk szość po wo do wa li sa mi pa -
cjen ci, głów nie wsku tek pi jań -
stwa. Z nad uży wa niem al ko ho lu
w hu cie nie po tra fio no so bie po -
ra dzić, a wy pad ki czę sto po cią ga -
ły za so bą ofia ry śmier tel ne”.

We dle dłu go let nie go pra cow ni -
ka hu ty, za ło ży cie la Sto wa rzy sze -
nia Przy ja ciół Hu ty War sza wa, Ta -
de usza Kon ra da au tor „nie po -
trzeb nie po wta rza wie le ró żnych
ba je czek, wy my śla nych przez
prze ciw ni ków Hu ty”.

– Nad uży wa nie al ko ho lu zda -
rza ło się w Hu cie War sza wa – po -
dob nie jak w in nych za kła dach
pro duk cyj nych PRL -u – ale nie
by ło z pew no ścią je dy nym po wo -
dem zbu do wa nia szpi ta la hut ni -
cze go, a je go pa cjen ta mi nie by li
wy łącz nie ro bot ni cy ulę ga ją cy wy -
pad kom w upo je niu al ko ho lo wym
– ko men tu je Ewa Kar piń ska.
Zda niem hut ni ków ze ska lą wy -

pad ków i licz bą ofiar Zie liń ski też
prze sa dził.

Spra wą za in te re so wa ła się bie -
lań ska rad na An na Czar nec ka.
Skie ro wa ła do władz dziel ni cy in -
ter pe la cję, w któ rej py ta: „Skąd
au tor czer pał wie dzę na te mat po -
wsta wa nia Hu ty, a ta kże obiek tów
współ to wa rzy szą cych za kła do wi
m.in. szko ły i szpi ta la jak rów nież
o zja wi skach wy stę pu ją cych we -
wnątrz za kła du. Czy po wy ższe in -
for ma cje ma ją po par cie w źró -
dłach hi sto rycz nych  – ja kich? Czy
też są ten den cyj nym i su biek tyw -
nym od czu ciem au to ra?”

Ta de usz Kon rad oce nia jed no -
znacz nie: – Wie le fak tów za war tych
w wy da nym obec nie prze wod ni ku
da le ko od bie ga od praw dy, a oce ny
by wa ją ten den cyj ne, su biek tyw ne,
czę sto skraj nie prze ja skra wio ne
i po gar dli we – pi sze w li ście otwar -
tym za miesz czo nym na stro nie Sto -
wa rzy sze nia Przy ja ciół Hu ty War -
sza wa. – Wy da je się, że wy ryw ko wa
zna jo mość fak tów oraz brak zro zu -
mie nia uwa run ko wań, ja kie to wa -
rzy szy ły po wsta niu Hu ty, do pro wa -
dzi ła au to ra do fał szy wych wnio -
sków i ocen – kwi tu je Kon rad.

– Roz dział po świę co ny Hu cie
War sza wa w prze wod ni ku hi sto -
rycz nym po Bie la nach opo wia da
sześć dzie się cio let nią hi sto rię za -

kła du na nie speł na 10 stro nach.
W opi nii wie lu pra cow ni ków Hu ty
zo sta ła ona przed sta wio na w krzy -
wym zwier cia dle – miej sca mi nie -
mal w spo sób ka ry ka tu ral ny –
choć pew nie bar dziej efek tow ny

z punk tu wi dze nia nar ra to ra –
pod su mo wu je Ewa Kar piń ska.

Au tor: są do wo dy
Z ko lei sam au tor Ja ro sław

Zie liń ski bro ni się do wo dząc, że
wzbu dza ją ce kon tro wer sje frag -
men ty je go ksią żki do ty czą wy -
łącz nie lat 50. i ma ją po twier dze -
nie w źró dłach. Nie ro zu mie za -
tem obu rze nia tych, któ rzy w hu -
cie pra co wa li w póź niej szym
okre sie. – Ja ko ro do wi ty miesz ka -
niec Bie lan znam te spra wy nie
tyl ko ze źró deł, ale i z opo wia dań
ko le gów. Cho dzi łem do szko ły
z wie lo ma sy na mi pra cow ni ków
hu ty. Jesz cze w la tach 70. dzia ły
się tam ró żne rze czy, a wy pad ki,
że ktoś spadł z suw ni cy pod wpły -
wem nie by ły rzad ko ścią. Wie le
spraw, o któ rych pi szę, by ło po -
wszech nie zna nych. Po za wszyst -
kim frag men ty, któ re bu dzą kon -
tro wer sje do ty czą lat 50. I na to,
co się tam wte dy dzia ło, są do wo -
dy, więc nie co je stem zdzi wio ny
sy tu acją.

(wk)

Hutnicy pili na potęgę?
� W napisanej na zlecenie urzędu dzielnicy Bielany książce „Bielany. Przewodnik
historyczny”, znany varsavianista Jarosław Zieliński cały rozdział poświęcił Hucie
Warszawa. Środowisko byłych hutników, a także niektórzy radni uważają tę część
publikacji za nieprawdziwą i tendencyjną.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5



Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?

3. Do Państwa dyspozycji są nasi
handlowcy.

Piotr Pilipczuk
e-mail: piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-417
Biuro Reklamy

e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–
280–720, 22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez
formularz na 

www.dodaj-reklame.pl

Należy podać treść reklamy lub
załączyć plik graficzny

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest
dodać poprzez formularz na

www.dodaj-ogloszenie.pl

NIERUCHOMOŚCI
·KUPIĘ BEZPOŚREDNIO zadłużone, do remontu,
z problemem komorniczym. Możliwość zamiany
Tel: 535-525-555

·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
komornicza? Pomogę w zamianie / w sprzedaży
w korzystnej cenie / pozostanie w mieszkaniu
z mniejszym czynszem. Proszę tel. 500-205-923

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione, Wysychy,
pomiędzy ul. Sokojną a Wąską, 44 km Warszawa-
Wyszków, gmina Zabrodzie, ogrodzona, woda,
prąd-siła, księga wieczysta 508-385-718

·Działka 3550 m2, szer. 27,5 m warunki
zabudowy, dom, 150 m od jeziora w Kiełpinie,
bezpośrednio, tel. 792-690-093

·Kobiałka/Tęczowa 673 mkw, cena 170 tys. VIVA
INVEST 501 – 541-085

·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 las.
Budowlana. Media. Wysychy, gm. Zabrodzie
kierunek Wyszków 508-385-718

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee  –– ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

KUPIĘ MIESZKANIE

Skup nieruchomości za gotówkę!
503-005-990

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Antena, montaż, naprawy solidnie gwarancja tel
601-867-980, lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Drzewa wycinka, odbiór złomu, transport, tel.
797-769-488

·HOTEL DLA ZWIERZĄT WWW.PSOTELFIDO.PL
TEL. 733-778-899

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn..  55 zzłł//mm22..
KKaarrcchheerr  551122  ––  002255--777755,,  550022--448877--889900

OGŁOSZENIA DROBNE DOM I OGRÓD
·Piece, podgrzewacze gazowe 691-686-772

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0zł 504-617-837

·Obsługa Komputera, Internetu i Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

·Malowanie – Tapeta – Remonty – Osobiście
694-065-757

NNaapprraawwaa  ookkiieenn  779966--669988--555555

·Posadzki Mixokretem tel: 691-300-501

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·Decyzja nawet w jeden dzień. Minimum
formalności. Zadzwoń. Tel. 668-681-863

·GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ. Tel.
668-681-906

·Gotówka nawet do 25.000 zł! 668-681-863,
668-682-328

·Lekka pożyczka do 25 tys. Zadzwoń. Tel.
668-681-911

·Pożyczka z dojazdem do klienta. Tel.
668-682-328

·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

ZDROWIE I URODA

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW  –– ddllaa  kkoobbiieett
ii mmęężżcczzyyzznn  ww wwiieekkuu  1188--7700  llaatt,,  oorraazz  ddllaa  ddzziieeccii

ww wwiieekkuu  33--3366  mmiieessiięęccyy..  IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  mmiieejjssccuu::
uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333  llookk..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..

2222 883322--3377--8899  ww ggooddzz..  0099::00----1155::0000

JEDZENIE NA TELEFON
·Bezpłatna dostawa do domu wysokiej jakości
szwedzkiej karmy dla psów i kotów. Zadzwoń po
bezpłatną próbkę do Dystrybutora HUSSE
602-297-785

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni opiekunki, siostry PCK,
pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi.
Prosimy o kontakt na numer 669-980-009
/ praca@domowaopieka.pl

·Panów do ochrony 22 834-34-00

PANÓW DO OCHRONY BUDOWY ŁOMIANKI
I WARSZAWA TEL. 22 834-34- 00

·Poszukuję do opieki nad osobą chorą na
Alzheimera. Tel 791 – 792-888. Dzwonić po 20-
tej
·Zatrudnię ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
samochodowego, SAMODZIELNEGO lub DO
PRZYUCZENIA MONTERA – SERWISANTA
instalacji LPG i CNG oraz MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO do prężnie
działającego serwisu samochodowego na
warszawskiej Białołęce. Oferuję pracę
w zgranym zespole, ustawiczny rozwój
oraz dobre warunki finansowe. TEL.
530-111-784
·Zatrudnimy do centrum ogrodniczego
przy ul Modlińskiej sprzedawcę
z wykształceniem ogrodniczym. Kontakt:
modlinska@florpak-garden.pl

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Piec gazowy dwufunkcyjny 691-686-772
·PRANIE DYWANÓW, tapicerek, czyszczenie
parowe TEL. 726-333- 922

·Skup książek – dojazd, 602-254-650

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy grafiki srebra platery
książki pocztówki odznaki odznaczenia szable
bagnety ryngrafy zdjęcia dokumenty 601-336-063

·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

·AAAAAuta każde kupię 507-140-012

·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Ta kie gło sy da ją się sły szeć
na przy stan kach w ró żnych miej -
scach War sza wy. Za rzu ty są pro -
ste: kie row cy au to bu sów nie chcą
za uwa żyć pa sa że rów na „nie obo -

wiąz ko wych” przy stan kach, nie
re agu ją na ich obec ność i ogól nie
– jak to uję ła na sza czy tel nicz ka –
„jak nie trze ba, to nie mu szę”.

Ale i pa sa że ro wie ma ją swo je

za usza mi. A tym cza sem kie row cy
au to bu sów dość czę sto ska rżą się
na pa sa że rów „na żą da nie”. Cze -
mu? Po wód jest pro za icz ny – je śli
ktoś chce sko rzy stać z przy stan ku

„na żą da nie”, bez wzglę du na to,
czy chce na nim wsiąść czy wy -
siąść, mu si sku tecz nie po wia do -
mić o tym kie row cę. Przy wy sia -
da niu – gu zi kiem „stop”, przy
wsia da niu – pod nie sio ną rę ką. –
Ty le, że pa sa że ro wie czę sto ro bią

to w ostat niej chwi li a wte dy mo -
żli wo ści są dwie – al bo zdą żę zje -
chać na przy sta nek nie ro biąc
przy tym krzyw dy in nym uczest ni -
kom ru chu i pa sa że rom al bo nie
zdą żę i omi nę – mó wi pro szą cy
o ano ni mo wość kie row ca. – Je śli
to dru gie, to mu szę być go to wy
na słow ny atak z we wnątrz al bo
skar gę od pa sa że ra, któ ry nie
wsiadł. A nikt nie bie rze
pod uwa gę, że nie tyl ko mu szę
wy pa try wać, czy ktoś na tym przy -
stan ku mach nął rę ką, ale jesz cze
spraw dzić, czy nikt nie za je dzie
mi dro gi do za tocz ki, ktoś na gle
nie za ha mu je mi przed no sem…

Za tem jak sku tecz nie i bez -
piecz nie za trzy mać au to bus? Jak
się oka zu je, ZTM okre ślił to ja -
sno i pro sto w swo im re gu la mi nie

– wy star czy wi dząc nad je żdża ją cy
au to bus po dejść do skra ju jezd ni
i pod nieść rę kę na ty le dłu go, by
kie row ca zdą żył wrzu cić kie run -
kow skaz, co jest i dla nas sy gna -

łem, że zo sta li śmy za uwa że ni.
Spra wa dla wy sia da ją cych jest
o ty le prost sza, że na ci śnię cie gu -
zi ka nie spra wia więk sze go kło po -
tu – trze ba tyl ko pa mię tać, by
zro bić to od po wied nio wcze śniej.
– I jesz cze proś ba do pod ró żu ją -
cych po zmro ku: za dbaj cie o ja -
kie kol wiek świa teł ko w dło ni –
pro si kie row ca. – To mo że być te -

le fon ko mór ko wy, bre lo czek z la -
tar ką, co kol wiek co po zwo li zwró -
cić na Was uwa gę. Ubra ny
na ciem no pa sa żer, zwłasz cza
na nie oświe tlo nym przy stan ku
mo że być ła two prze ga pio ny i to
kom plet nie nie z wi ny kie row cy…

(wt)

Zadbajcie
o jakiekolwiek światełko
w dłoni – prosi kierowca. –
To może być telefon
komórkowy, breloczek
z latarką, cokolwiek co
pozwoli zwrócić na Was
uwagę.

Kłopotliwy przystanek „na żądanie”

Kierowca: pasażerowie źle machają
� – Stałam na przystanku „na żądanie”, kierowca autobusu mnie widział a mimo wszystko się nie zatrzymał –
narzeka pani Bożena. – Nie wie, że jak ludzie stoją na przystanku, to ma się zatrzymać?

źródło: ZT
M



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

To py ta nie za da wa li śmy pół to ra
mie sią ca te mu, po spo tka niu
z udzia łem bie lań skich rad nych,
wi ce dy rek to ra Za rzą du Dróg
Miej skich i miej skie go in ży nie ra
ru chu Ja nu sza Ga la sa. Urzęd ni cy
oraz miesz kań cy Waw rzy sze wa
i Sta rych Bie lan mó wią jed nym
gło sem. Ich zda niem sy gna li za cja
świetl na wy star czy, że by na no -
wym od cin ku al. Rey mon ta nie
do cho dzi ło już do śmier tel nych
wy pad ków z udzia łem pie szych.

– Uli ca zo sta ła wy bu do wa na
przez sa mo rząd Bie lan, a my prze -
ję li śmy ją tuż przed śmier tel nym
wy pad kiem – mó wił w stycz niu Mi -
chał Trzciń ski, wi ce dy rek tor ZDM.
– Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze -

pi sa mi skrzy żo wa nie z An der se na
nie kwa li fi ku je się z au to ma tu
do in sta la cji świa teł, ale je ste śmy
zde cy do wa ni, że by je za mon to wać.

Świa tła na skrzy żo wa niu
al. Rey mon ta i An der se na to jed -
na z dwóch in we sty cji w dziel ni cy
– obok mo der ni za cji Szpi ta la Bie -
lań skie go – któ rych wpi sa nie
do pro gno zy fi nan so wej na la -
ta 2016–2019 za po wie dzia ła dziś
pre zy dent Han na Gron kie -
wicz-Waltz. Pó ki co trud no po wie -
dzieć, kie dy do kład nie zo sta nie
uru cho mio na sy gna li za cja świetl -
na. Za zwy czaj od de cy zji o in sta -
la cji do włą cze nia mi ja ją w War -
sza wie nie mal dwa la ta.

(dg)

Światła w alei
Reymonta już pewne
� Czy czerwony kolor na sygnalizatorze wystarczy, żeby
poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych?

Na ogół – je śli już są – to lo ko -
wa ne są w ha lach, pod da chem.

Jed nak na Bie la nach mo że po wstać
ścian ka ple ne ro wa, prze zna czo na
dla do ro słych wspi na czy – zda rza ją
się bo wiem wer sje dla ma lu chów,
na pla cach za baw. Do kład niej –

mia ła by sta nąć na be to no wym pla -
cu mię dzy blo ka mi Ko cha now skie -
go 32 i Bro niew skie go 91. Koszt jej
bu do wy to 360 ty się cy zło tych –
z tej kwo ty trze ba przy go to wać

plac (40 ty się cy) i po sta wić czte ro -
me tro wą bry łę, przy sto so wa ną
do wspi nacz ki za rów no dla pro fe -
sjo na li stów jak i ama to rów. Co wię -
cej – po win na ona być przy go to wa -
na tak, aby bez piecz na wspi nacz ka
by ła mo żli wa bez wy ko rzy sta nia
do dat ko we go sprzę tu i ase ku ra cji,
a jed no cze śnie być przy sto so wa na
do za wo dów ran gi Pu cha ru Pol ski.

Że za am bit nie? Nie ko niecz nie.
Po dob ne roz wią za nia są spo ty ka -
ne w Eu ro pie, ta kże w Pol sce – są
ścia ny sta cjo nar ne, prze no śne –
ba! dla naj młod szych by wa ją na -

wet z ru cho mą ta śmą, umo żli wia -
ją ce wspi na nie się „bez koń ca”.
A kwe stia przy sto so wa nia do za -
wo dów – to w za sa dzie za bez pie -

cze nie, by ścian ka mia ła ate sty
i cer ty fi ka ty. Cho ciaż, z dru giej
stro ny, gdy by za wo dy po dob nej
ran gi mia ły się od by wać na Bie la -
nach…

Obec nie w dziel ni cy są dwa
miej sca, gdzie mo żna się wspi nać.
Jed nym z nich jest Park Li no wy
przy Gwiaź dzi stej – i tu mo żli we
jest wspi na nie się „pod chmur ką”,
a w za sa dzie „pod ko ro ną drze wa”
– oraz na Pa li sa do wej, gdzie dzia ła
Ma kak Are na. Z per spek ty wy
week en do we go wspi na cza obie lo -
ka li za cje ma ją wa dę – ko rzy sta nie
z nich jest od płat ne. Ścian ka
na Gal la Ano ni ma mia ła by być
dar mo wa i czyn na ca łą do bę.

Czy po wsta nie? Wszyst ko za le -
ży od miesz kań ców, któ rzy po prą
– lub nie – pro jekt w bu dże cie
par ty cy pa cyj nym. Co są dzi cie
o te go ty pu atrak cji?

(wt)

Ambitny projekt na Piaskach
� Są takie chwile w życiu człowieka, kiedy chce się wybić gdzieś wysoko, wspiąć
ponad przeciętność – często dosłownie. Dla miłośników takich rozwiązań w mieście
nie ma zbyt wielu możliwości – ale jedną z nich są ścianki wspinaczkowe.

Obecnie
w dzielnicy są dwa
miejsca, gdzie można się
wspinać. Jednym z nich
jest Park Linowy
przy Gwiaździstej – i tu
możliwe jest wspinanie się
„pod chmurką”,
a w zasadzie
„pod koroną drzewa” –
oraz na Palisadowej,
gdzie działa Makak
Arena.

źródło: ZD
M
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To oso by, któ re in te re su ją się
roz wo jem Bie lan i chcą współ two -
rzyć prze strzeń pu blicz ną w swo -
jej dziel ni cy. Jest to nie for mal na
„gru pa wspar cia”, w skład któ rej
wcho dzą przed się bior cy np. oso by
pro wa dzą ce swo je ka wiar nie czy
pry wat ne cen tra kul tu ry, ale ta kże
or ga ni za cje po za rzą do we oraz
spo łecz ni cy, któ rzy chcą dzia łać
na rzecz bie lań skiej spo łecz no ści.

W skład gru py wcho dzą mię dzy
in ny mi przed sta wi cie le: Pra cow ni
Pla stycz nej For mat, Wek to rów
ZSE, Huf ca ZHP War sza wa -Żo li -
borz, Czy stych Bie lan, WHE ELove,
Cen trum Kul tu ry Dzi ka Hi sto ria,
re stau ra cji La wen da & Jazz, Ję zy -
ko we go Do mi no – Cen trum Na -
ucza nia Ję zy ków Ob cych, Zie lo ne go
Ma zow sza i Mia sto jest Na sze.

Wła śnie dzia łacz ka Sto wa rzy -
sze nia Mia sto jest Na sze jest nie -
for mal ną za ło ży ciel ką gru py Bie -
lań skich Ak ty wi stów. Zaj mo wa ła
się te ma tem pry wa ty za cji spół ek
miej skich. Wy szła z za ło że nia, że
osób, któ re chcą coś zmie nić
w ota cza ją cej rze czy wi sto ści, jest

wię cej, war to je za tem ze brać
i dzia łać wspól nie. – Po my śla łam
so bie, że ci, któ rzy dzia ła ją
na Bie la nach ja ko przed się bior cy,
człon ko wie or ga ni za cji po za rzą -
do wych lub nie for mal nych grup
lub ja ko wol ni strzel cy, po win ni
się po znać, wy mie niać po my sła -
mi, ini cja ty wa mi, wspie rać a nie
dzia łać w po je dyn kę.

I tak po wsta ła gru pa. Na Fa ce -
bo oku do mi nu ją za pro sze nia
na im pre zy kul tu ral ne, ale ka żdy
zaj mu je się tu swo ją dział ką. Są
oso by, któ re de ner wu je ku le ją ca
in fra struk tu ra. Dro bia zgi. La tar -
nie, któ re się nie świe cą, zli kwi do -
wa ne miej sca dla in wa li dów.
Dzwo nią, alar mu ją – W gru pie ła -
twiej na wet ta kie rze czy za ła twić
– mó wi jed na z dzia ła czek. Są tu
oso by czu łe na punk cie eko lo gii.
Alar mu ją o za gro że niach, wy ci na -
niu drzew, są oso by, któ rym
na ser cu le ży roz wój in fra struk tu -
ry kul tu ral nej. – Cho dzi o to, aby
się wza jem nie wspie rać i ra zem
zmie niać dziel ni cę i naj bli ższe
oto cze nie – mó wi Ka ta rzy na Ho -

man. Spo ty ka ją się, dys ku tu ją, in -
for mu ją.

Na po cząt ku lu te go Ka ta rzy na
Ho man zor ga ni zo wa ła spo tka nie
gru py z wła dza mi dziel ni cy. Py ta li
o mo żli wość wspar cia ini cja tyw ze
stro ny urzę du. Zgła sza li pro ble -
my, z ja ki mi bo ry ka ją się oso by,
któ re chcą wy pro mo wać swo ją
dzia łal ność na ob sza rze Bie lan.
Co to da ło? – Po zna li śmy oso by,
któ re de cy du ją o spra wach, któ ry -
mi się zaj mu je my – mó wią. Wła -
dze zaś obie ca ły współ pra cę
w cie ka wych ini cja ty wach. – Po -
mo że my gru pie w re ali za cji cie ka -
wych idei. Wska że my mo żli wą
po moc w sfi nan so wa niu, np. w ra -
mach kon kur sów do ta cyj nych czy
ini cja ty wy lo kal nej, nad nie któ ry -
mi mo że my ob jąć pa tro nat – mó -
wił wi ce bur mistrz Wło dzi mierz
Piąt kow ski. Pla no wa ne są ko lej ne
spo tka nia. Oby nie by ła to tyl ko
„po ka zów ka” – jak su ge ru je je -
den z wpi sów pod in for ma cją
o spo tka niu na fa ce bo oko wym
por ta lu urzę du.

(wk)

Kim są i czego chcą Bielańscy Aktywiści?
� Mają swoją społeczność na Facebooku, sami nazwali się Bielańskimi Aktywistami.
Kim są i o co im chodzi?

W mar cu 2014 ro ku roz po czę ły
się głów ne pra ce przy bu do wie ko -
lek to ra „Bu ra kow ski -bis”, bie gną -
ce go pod Ma ry monc ką. I choć
więk szość ro bót od by wa ła się w sys -
te mie mi kro tu ne lin gu, bez ko niecz -

no ści od kry wa nia wy ko pów, to i tak
utrud nie nia by ły ogrom ne, szcze -
gól nie tam, gdzie two rzo ne by ły ko -
mo ry tech no lo gicz ne. Uli ca by ła
zwę ża na, ruch sa mo cho do wy prze -
kie ro wy wa ny na są sied nie jezd nie

i uli ce. W czerw cu ubie głe go ro ku
łą czo no „sta ry” ko lek tor z „no -
wym”, a ca łość za koń czo no z po -
cząt kiem 2016. Ty le, że sa ma uli ca
na dal nie wy glą da, jak by in we sty cja
się skoń czy ła. Stąd nie cier pli wość
miesz kań ców i kie row ców, ko rzy -
sta ją cych z Ma ry monc kiej.

I trze ba bę dzie po cier pieć jesz cze
tro chę. Te raz na Ma ry monc kiej
trwa ją pra ce w dwóch miej scach. –

Na od cin ku oko ło 200 me trów
na wy so ko ści Pod le śnej trwa ją pra ce
przy kła dze niu dre na żu na to ro wi -
sku tram wa jo wym – mó wi Ro man
Bu gaj, rzecz nik Miej skie go Przed -
się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za -
cji. – Tu taj pra ce skoń czą się wio sną.
Na to miast przy sta cji me tra Sło do -
wiec prze bu do wy wa ny jest układ
dro go wy – tu ter min ukoń cze nia to
do pie ro czer wiec te go ro ku.

(wt)

Kolejne utrudnienia
na Marymonckiej
� MPWiK zapewnia, że prace przy budowie kolektora
ściekowego wzdłuż Marymonckiej się skończyły. – To
kiedy się skończą utrudnienia? – pytają mieszkańcy.

Ulica
nadal nie wygląda, jakby
inwestycja się skończyła.
Stąd niecierpliwość
mieszkańców
i kierowców,
korzystających
z Marymonckiej.


